
Bert en Henri Hutten heb-

ben vorig seizoen voor het 

eerst het inkuilmiddel 

Feed‘More’ toegepast. 

 
Kosten
Feed‘More’ in granulaatvorm wordt geleverd in zakken van 25 kg en kost 99 euro. 
Feed‘More’ in oplosbare vorm is verkrijgbaar in potten van 150 gram en kost 89 euro. 
Feed‘More’ ULV kost per 50 gram 99 euro. Alle drie de producten zijn voor 50 ton silage.
Feed‘More’-Fresh kost 3,95 euro per kg. De dosering voor toplaagbehandeling is 500 gram per vier-
kante meter. 

De broers Bert en Henri Hutten hebben in 
het Overijsselse Rheeze een bedrijf met 110 
stuks melkvee. De koeien produceren gemid-
deld 10.000 liter en daar zijn ze trots op. De 
prestaties en gezondheid van het vee zijn af-
hankelijk van de kwaliteit van het voer en de 
voerwijze, menen de melkveehouders. 

Drogestof
De melkveehouders gebruiken 60 hectare land, 
waarvan 16 hectare mais. Ze kuilen het gras 
zelf in. Daarvoor hebben ze een maaier met 

breedafleg, schudder, hark en opraapwagen. 
Voorheen gebruikten ze bij het inkuilen van 
gras een inkuilmiddel op basis van melkzuur-
bacteriën. Vorig seizoen is voor het eerst het in-
kuilmiddel Feed‘More’ van Agriprom toegepast. 
“Onze dealer Alvet Enschede raadde het ons 
aan”, vertelt Hutten. “De vorige kuil was name-
lijk droog en rook muf. Vooral de bovenste laag. 
Dit kwam ook door de kuilhoogte. We hadden 
een kuil van 2,80 meter hoog. Dan koelt het 
product minder goed af. De zijkanten waren 
schimmelgevoelig.” De melkveehouders had-

den een inkuilmiddel ge-
bruikt met alleen 
melkzuurbacteriën. 

Azijnzuur
Bianca Meijerink, salesmanager 
Benelux en Duitsland van 
Agriprom, is van mening dat een 
inkuilmiddel naast melkzuurbacte-
riën ook azijnzuurproducerende bacteriën 
moet bevatten. “Feed‘More’ bevat twee melk-
zuur-bacteriestammen die er samen voor zor-
gen dat suikers in melkzuur worden omgezet. 
Wanneer de pH onder de 5 komt, stopt de 
groei van deze bacteriën en worden er geen 
suikers meer omgezet. Dit resulteert in een 
stabiele kuil zonder verlies van voeder-
waarde”, legt Meijerink uit. Daarnaast bevat 
Feed‘More’ de bacterie Lactobacilus brevis die 
azijnzuur produceert. Azijnzuur zorgt er bij het 
uitkuilen voor dat schimmel en gistvorming 
wordt geremd.” Tot slot zijn er enzymen toe-
gevoegd die de verteerbaarheid verhogen. “De 
enzymen scheiden de koolhydraten van de 
lignine in de vezels. Hierdoor kunnen de pens-
bacteriën de koolhydraten beter benutten”, 
legt Meijerink uit. “Dankzij de enzymen wor-
den celwanden opengebroken. Dit zorgt er-
voor dat de koe het makkelijker kan verteren. 
De energie die hiermee wordt gewonnen, kan 
de koe benutten voor bijvoorbeeld extra groei 
of melkproductie.” 

De melkveehouders Bert en Henri Hutten gebruikten afgelopen sei-

zoen voor het eerst het inkuilmiddel Feed‘More’. Het product bevat 

naast melkzuurbacteriën, ook azijnzuurproducerende bacteriën en 

enzymen. Voor de broers moet het vooral praktisch zijn. “De koeien 

vreten het graag en we melken er perfect van.”
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Inkuilmiddel werpt vruchten af

Probiotica voor kuil



Bianca Meijerink noemt Feed‘More’ een alles-in-één-product.

Twee jaar geleden is geïnvesteerd in een nieuwe verreiker met een kuilhapper met dichte bak.
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Varianten
Feed‘More’ is verkrijgbaar in granulaatvorm 
en in een oplosbare variant. De broers Hut-
ten gebruiken de oplossing. Een pot van 150 
gram is voldoende voor de behandeling van 
50 ton silage. “Met een vat van 200 liter kan 
ik 20 hectare behandelen”, vertelt de melk-
veehouder. De doseerpomp wordt vanuit de 
trekker bediend. “Belangrijk is dat er vol-
doende druk op zit, zodat het middel goed 
door het gras wordt verspreid.”  
De granulaatvariant wordt via een doseerap-
paraat op de hakselaar of opraapwagen in 
het gras verdeeld. “Loonwerkers vinden dat 
vaak praktischer, omdat ze makkelijker kun-
nen schakelen als een boer zijn plannen wij-
zigt. Een aangemaakte oplossing moet 
binnen 24 uur op zijn.” Meijerink geeft de 
voorkeur aan de oplosbare variant. “Bacte-
riën hebben water nodig en zijn dan om te 
groeien niet afhankelijk van het watergehalte 
van de kuil.”

Feed‘More’-Fresh
Zo snel mogelijk inkuilen, goed aanrijden en 
vervolgens snel afdekken is de beste strate-
gie. Praktisch is dit niet altijd mogelijk, erva-
ren de melkveehouders. Om schimmel -
vorming en broei te voorkomen, gebruikt 
Hutten Feed‘More’-Fresh. Na het inkuilen 
strooien ze de korrels handmatig over de to-
plaag en schouders van de kuil. “Daarna gaat 
er krimpfolie over. We flappen het plastic dat 
we aan de zijkant hebben klaargelegd over 
de kuil en daarover gaat een nieuwe rol”, legt 
Hutten uit. 

Ervaring
De broers Hutten hebben goede ervaringen 
met de inkuilmiddelen van Agriprom. “De 
koeien vreten het rantsoen graag en we mel-
ken er perfect van.” Wel streven ze naar een 
nauwere vet/eiwit-verhouding. Dat is nu 
4,25 procent vet en 3,39 procent eiwit. 
Daarin verwachten ze verbetering door een 
zo optimaal mogelijk rantsoen. Naast kuil en 
mais bestaat het dagelijkse rantsoen uit 
bierbostel (4 kg), Corngold (4 kg), eiwit (1,8 
kg), mineralen en koolzaadstro (400 gr). De 
gemiddelde krachtvoergift per 100 kg melk is 
13,3 brok. Dit wordt berekend door het opti-
malisatieprogramma Dynamisch Voeren, 
waarbij per koe de optimale verhouding 
krachtvoer/melkproductie wordt bepaalt. 
‘s Zomers gaan, in verband met de kleine 
huiskavel, alleen de laagproductieve en droge 
koeien en het jongvee naar buiten. De rest 
van het vee wordt op stal gevoerd middels 
summerfeeding. 

Analyse
Hutten legt de uitslagen van de kuilanalyses 
van vorig jaar op tafel. De veehouders vinden 
vooral de hoeveelheid VEM, drogestof en ruw 
eiwit belangrijk. Gemiddeld bevatten de kui-
len 925 VEM, 40 tot 50 procent drogestof en 
160 gram ruw eiwit per kg ds. Daarmee zijn 
ze tevreden. “Een hoger ruw eiwitgehalte 
gaat samen met meer onbestendig eiwit.” Te 
veel onbestendig eiwit komt in het lichaam 
vrij als ammoniak en wordt omgezet in 
ureum, waarna het de koe verlaat. Dit kost 
veel extra energie, die niet meer gebruikt kan 

worden voor de melkproductie. 
Meijerink kijkt direct naar de zuurgraad. “De 
pH is een goede parameter voor de kuilkwa-
liteit. Als de conservering slecht is, is het 
kwaliteitsverlies groot. Het is ook belangrijk 
dat er voldoende suiker in zit. Dat hebben de 
bacteriën nodig voor het omzettingsproces. 
Probeer het zo te plannen dat je ’s avonds 
gaat maaien en kuil het de volgende ochtend 
in. Dan zit er het meeste suiker in en s’ mor-
gens heb je lage temperaturen.” De kuilen 
die Hutten vorig jaar heeft gewonnen, liggen 
alle zes tussen de streefwaarde 4,5 en 5,4. 



“De pH moet ook niet te laag zijn, want dan 
gaat de smakelijkheid achteruit en daardoor 
de benutting”, zegt Meijerink. De hoeveel-
heid melkzuur en azijnzuur liggen eveneens 
ruim binnen de streefwaarden. De salesma-
nager trekt de conclusie dat het inkuilmiddel 
zijn werk heeft gedaan, maar benadrukt wel 
dat meer aspecten een rol spelen. 

Uitkuilen
Naast een goede kuilsamenstelling speelt 
ook het uitkuilen een belangrijke rol. “Als het 
uitkuilen gepaard gaat met ruwe snijvlakken, 
is de kans op luchtintreding groter, waardoor 
eerder broei ontstaat en dat betekent voer-
verlies”, zegt Hutten. De kuil wordt zo goed 
mogelijk afgedekt met onderfolie, landbouw-
plastic en dekzijlen. Bij het uitkuilen worden 
hier bovenop betonplaten gelegd. Op de zij-
kanten ligt een laagje zand. “De betonplaten 
drukken de bovenste laag goed aan”, vertelt 
Hutten. Met een pelletvork aan de verreiker 
verplaatsen ze de betonplaten voor het voe-
ren een meter naar achteren. Ze voeren met 
een mengvoerwagen die ze vullen met een 
verreiker met daaraan een kuilhapper met 
een dichte bak. “Daarmee houd je een mooi 
strak snijvlak en kun je snel laden”, ervaart 
Hutten. De voersnelheid is 1,5 tot 1,8 meter 
per week. “Maar als de kuil stabiel en stevig 
is, is een wat lagere voersnelheid bij ons ook 
geen probleem.” Volgens Hutten is een onre-
gelmatig snijvlak funest. “Opwarming komt 
altijd van voren”, is zijn ervaring. 

Agriprom
Agriprom heeft Feed‘More’ sinds vier jaar in 
het assortiment. Het wordt in Engeland ge-
produceerd. “In Engeland zijn natte kuilen – 
minder dan 30 procent drogestof – niet altijd 
te voorkomen. Daarom wordt vrijwel altijd 
een inkuilmiddel gebruikt.” Volgens Meijerink 
zijn veel Nederlandse kuilen in de praktijk te 
droog en daardoor broeigevoelig. Deze zijn 
namelijk minder goed aan te rijden, waar-
door er meer zuurstof in de kuil achterblijft. 
Bovendien is bij een droge kuil de wateracti-

viteit lager. Daardoor werken de bacteriën 
die melkzuur en azijnzuur produceren minder 
hard en daalt de pH-waarde minder snel.
“Nederlandse boeren zijn ermee opgevoed 
om gras te schudden. Maar natter inkuilen 
geeft tegenwoordig minder problemen als 
gevolg van de lagere bemestingsniveaus en 
veredeling. De kuil bevat tegenwoordig veel 
meer suikers, waardoor de conservering bij 
30 procent drogestof prima slaagt. Dit komt 
ten goede aan de melkzuurproductie.” 

Nieuw
Agriprom houdt de trends op het gebied van 
kuilen nauwlettend in de gaten. “De kwaliteit 
van de kuilen valt soms tegen. Veel graskui-
len bevatten een te hoge concentratie boter-
zuur. Daarom hebben we voor dit seizoen het 
aantal azijnzuurvormende bacteriën in Feed-
‘More’ verdubbeld. Azijnzuur gaat de vorming 
van boterzuur tegen.”
Nieuw in het assortiment is Feed‘More’ ULV 
(Ultra Low Volume). ULV is een poeder dat in 
water wordt opgelost en met behulp van een 
ULV-systeem in de kuil wordt verspreid. Het 
product zit in een flesje en hiervan is slechts 
50 gram per 500 ml water nodig voor 50 ton 
product (5-7 ha). Hierdoor kunnen loonwer-
kers in één keer voldoende voorraad meene-
men. Meijerink adviseert veehouders vooral 
een bewuste keuze te maken. “Een inkuilmid-
del is een soort probiotica voor de kuil. Ge-
bruik je het niet, dan ben je afhankelijk van 
de aanwezige bacteriën in de kuil. Door toe-
diening van goede bacteriën vergroot je de 
kans op een goede kuil.”   u

>>>  Probiotica voor kuil

 
Voorwaarden goede conservering
- Het te conserveren product moet zuurstofarm zijn, 
- er dient voldoende voedingsstof voor de melkzuurbacteriën aanwezig te zijn, 
-  de pH moet zo optimaal mogelijk zijn. Melkzuurbacteriën groeien het best in het traject van pH 6 

tot pH 4, 
-  de temperatuur mag niet te hoog zijn. Melkzuurbacteriën groeien niet bij een temperatuur boven 

de 35 °C en werken relatief langzaam, 
- werk schoon en met goed materiaal, 
- het strooien van een broeiremmer over het rijvlak, voorkomt verlies door schimmels. 

Het inkuilmiddel wordt opgeslagen in een vat op de opraapwagen en automatisch gedoseerd.


